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Sammanfattning    

Palliativa vårdens ändamål är att öka livskvalitén och stödja både patienten och dennes 

familj genom ett obotligt sjukdomsförlopp. Palliativa vårdens målgrupp är inte enbart 

de med en cancerdiagnos utan alla med en obotlig sjukdom. Förförståelsen kring 

begreppet palliativ är stor och kan innebära en risk för sämre vård för patienten. 

Studiens syfte har varit att beskriva förförståelsen i palliativ vård utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. Metoden i studien är en litteraturöversikt som utgår från 

Fribergs litteraturöversiktsmetod (2017, ss. 141–148). En kvantitativ och nio kvalitativa 

artiklar analyserades. Resultatet av litteraturöversikten lyfter fram tre huvudteman följt 

av tre underteman. Huvudtemat kunskapsproblem tar upp riskerna när 

sjuksköterskans påverkas av sin förförståelse i kommunikation, utbildning och 

strategier. Huvudtemat vårdkonsekvenser belyser hur fördomar och förförståelse utifrån 

definitioner, möten och hinder i vården kan skapas. Huvudtemat lidande tar upp det 

lidande som förförståelsen kan leda till utifrån sjuksköterskans självbild, 

sjuksköterskans/patientens delaktighet och skapandet av patientrelationer. Förförståelse 

leder till att patientrelationen påverkas och innebär ett ökat lidande för patienten. 

Sjuksköterskans förförståelse kan skapa vård som inte tillför något till patientens 

egentliga behov. Den palliativa vården innebär utmaningar för sjuksköterskan. I den 

palliativa vården har författarna identifierat brister i förförståelsen hos sjuksköterskor i 

framför allt hur kommunikation och information framförs till patienten. En kontinuerlig 

vård med självreflektioner utifrån evidensbaserade utbildningar är en grundförutsättning 

för en mer fördomsfri palliativ vård. 

 

 

Nyckelord: Palliative care, Palliative, Bias, Perception, Stigma, Fördomar, 

Förförståelse.  
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INLEDNING 

Sjuksköterskan bemöter dagligen människor i vårdande relationer. Vi har upplevt 

situationer där sjuksköterskan utgått ifrån den förståelse hon haft av patientens behov. 

Ibland har denna förståelse av patientens behov visat sig felaktig och bidragit till en 

sämre vård. Under vår verksamhetsförlagda utbildning till sjuksköterskor har den 

palliativa vården gett ett stort intryck på oss. Värdemässiga laddningar som hopplöshet, 

förlorad livskontroll eller övergivenhet uttrycks hos den palliativa patienten. Patientens 

upplevelser är individuella och komplexa i sin natur. Det tillstånd som patienten 

befinner sig i efter en palliativ diagnos kan omkullkasta hela personens existens och är 

ofta chockartat. Inom den palliativa vården blir den existentiella och själsliga vården 

extra tydlig och vårda med fördomar kan vara problematiskt. Studien fokuserar på 

sjuksköterskans förförståelse och de konsekvenser som kan uppstå i mötet med patient 

och anhöriga. Den vårdvetenskapliga forskning vi stött på sträcker sig från början av 

seklet till modern tid, vilket tyder på att forskningen om förförståelsen i palliativ vård är 

ett relativt nytt begrepp. 

 

BAKGRUND 

Döden är en oundviklig del av livet och något alla kommer att drabbas av. I Sverige dör 

ca 90 000 människor årligen och för dessa människor bedöms det finnas ett palliativt 

vårdbehov kring 80 % (Socialstyrelsen 2018a, ss. 7). Det är vanligaste att döden sker i 

hög ålder och ofta av långvarig sjukdom. Synen på döden är individuell och formas av 

det kultursamhälle som vi lever i och således blir en del av vårt naturliga tankesätt 

(Regionala cancercentrum 2016, ss. 75). Trots att vården fokuserar på hela människans 

existens råder det fortfarande en onaturlig förnekelse kring döden i vår kultur. En 

tystnad och rädsla, en tabubelagd laddning finns runt döden i vårt samhälle. En ovana 

att möta det naturliga döendet kan leda till att människan inte vet hur den ska hantera 

döden. Trots medvetenheten att alla en gång går bort tas det sällan upp och vi kallas 

ibland för det dödsförnekande samhället (Ternestedt 1998, ss. 11–12). 

 

Förförståelse 
Förståelsen för ett begrepp fås från erfarenheter och upplevelser. Förståelse leder till 

kunskap som bidrar till ett vetande som formar och förändrar människan. Vetandet 

skapar en inre bild, en förståelse om hur saker är eller beter sig. Förförståelsen kan bidra 

till ökad insikt men också stänga möjliga infallsvinklar människan inte har erfarenhet av 

eller varit i kontakt med (Dahlberg 2014, ss. 69–70). Partiskhet är ett mänskligt 

beteende som innebär en selektiv bekräftelse av vår inre uppfattning om något, så kallat 

bias eller förförståelse. Detta kan bidra till en övertro på egna personliga åsikter och en 

reducerad bild av verkligheten (Goffman 2011, ss. 9–27). Samhällets uppbyggnad lär 

oss i unga dagar strukturer kring vårt sociala samhälle. Vårt tankemönster delar in 

människor i olika kategorier eller egenskaper och ger en bild av vad vi kan tänkas stöta 

på för människor i ett möte (ibid.). Kategorisering sker ofta automatiskt med en 

oreflekterad reflektion och utan problematiska inslag. Intrycken formar tankemönster 

till inre bilder hur människor förväntas vara och vilka egenskaper de förväntas ha. 

Troligen är det först när vår förväntan ställs inför de egenskaper som tilldelats en 

människa som vi blir medvetna om den föreställning vi haft innan mötet (ibid.). Denna 
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fördom kan leda till att vårdaren tror sig förstå en patient och således missar delar av 

patientens livsvärld (Wiklund 2003, ss. 224). 

 

Palliativ vård  
Dame Cicerly Saunders startade på 1960-talet en Hospice-rörelse som grundade sig i 

vård inför livets slut utifrån dimensionerna kropp, själ och ande. Vårdfilosofin som 

Saunders skapade ligger till grund för dagens palliativa vård (Eckerdal 2012, ss. 162–

168). Den palliativa vårdens ideologi och förhållningssätt bygger på upprätthållandet av 

ett värdigt liv för människor som drabbats av sjukdom där utfallet rör sig mot slutet av 

livet. WHO:s definition av palliativ vård är att höja livskvalitén hos patienter och 

familjer som är drabbade av en livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och 

lindrar lidandet genom tidig smärtlindring, fysisk, psykosocial och andlig vård (WHO 

2002). 

 

Palliativa värdegrunder 

Filosofin kring den palliativa vården grundar sig i de fyra hörnstenarna; 

multiprofessionellt teamarbete, symtomlindring, närståendestöd, kommunikation och 

relationer. Utifrån dessa hörnstenar har de 6 S:n utarbetats för att stärka den 

patientcentrerade vården och bryta möjliga invanda tankemönster. De 6 S:n arbetar 

utifrån att Stödja patientens självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, 

Symtomlindring, Sammanhang och Strategier (Regionala cancercentrum 2016, ss. 55–

59). Genom en bra kommunikation skapas ett möte och en relation uppstår, 

självrespekten byggs när vi blir förstådda och sedda. All information till den sjuke ska 

ges på ett hanterbart sätt. Vårdaren har ett stort ansvar att lyssna, förstå, besvara frågor 

samt inge stöd och skapa närhet för patienten (Fridegren & Lyckander 2007, ss. 42 - 

47). Teamarbete i vårdlaget är av stor betydelse, det finns skillnader i patientberättelsen 

beroende på vem patienten pratar med inom yrkeskategorierna. Det är viktigt för teamet 

att visa ett genuint intresse mot patienten för att skapa en trygghet och tillit. Vid 

trygghet kan patienten dela sina tankar angående kroppsliga, andliga och själsliga 

behov. 

 

Med begränsad tid kvar att leva är det av yttersta vikt att patienten inte behöver tänka på 

smärta som skapar ett onödigt lidande (Fridegren & Lyckander 2007, ss. 62–63). 
Smärta är ett av de symptom den sjuke fruktar för mest, det är viktigt att lyssna på 

patienten om dennes upplevelse av sina symptom annars kan det leda till att patienten 

tystnar i avsaknad av tillit, vilket leder till att vårdarna inte kan ge en effektiv 

symtomlindring (Fridegren & Lyckander 2007, ss. 62 - 63). Döden ter sig många gånger 

skrämmande och kan medföra att anhöriga undviker den döende patienten, genom att 

stötta den anhörige stöttas också den sjuke (Fridegren & Lyckander 2007, ss. 36 - 37). 

Efter dödsfallet bör de anhöriga erbjudas ett efterlevandesamtal där frågor kring vården 

som varit, samt de anhörigas eventuella framtida behov (Regionala cancercentrum 2016, 

s.45).  
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Vår identitet formas av samhället, den tid vi lever i och håller ihop oss som 

människor. Målet är att bevara en positiv självbild utifrån den enskilda personens 

behov. När patientens värdighet kränks kommer självbilden och identiteten i obalans 

(Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed 2017, ss. 83 - 92). Vid sjukdom hotas 

vår autonomi genom oförmågan att fatta egna beslut som rör vår hälsa och vård, 

vilket kan ställa oss i en beroendeposition till andra. Det är viktigt att understödja en 

persons självbestämmande och självständighet (Ternestedt et al. 2017, ss. 92–94). 

Genom att stödja patienten och anhöriga i kontakter med varandra skapas en bättre 

relation dem emellan. Målet är att främja den enskilda patientens behov och bevara 

dennes sociala relationer livet ut (Ternestedt et al. 2017, ss. 105–110). Smärtan kan 

vara fysisk, psykisk, social, andlig, existentiell, eller i en kombination med varandra. 

Målet är att främja en god symtomlindring efter patientens behov (Ternestedt et al. 

2017, ss. 119 - 128). Sammanhang identifierar existentiella behov. Att prata om sin 

livsberättelse tydliggör patientens behov och önskningar. Strategier stöder och 

identifierar existentiella behov, det inbegriper de praktiska förberedelserna som 

tillexempel begravningsförberedelser och testamentskrivande (Ternestedt et al. 2017, 

ss. 135 - 152). 

 

Palliativ omvårdnad  

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. Omvårdnadsforskning innebär en 

kunskap om människan, dennes utveckling, hälsa och välbefinnande i relation till 

födsel, ohälsa, lidande och död. Människan ses på utifrån ett holistiskt synsätt och är 

skapande, aktiv samt en del av ett sammanhang. Målen inom omvårdnaden är att 

patienten ska vara självständig och ha en upplevelse av hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014).  

 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården innefattar många moment. 

Sjuksköterskor ska vara relationsskapande, stödjande, koordinerande och 

kommunikativa i sina praktiska kunskaper. Sjuksköterskan måste anpassa sig till 

patientens nivå och se personen bakom sjukdomen för att bygga en god relation med 

patienten och dennes anhöriga (Friedrichsen 2005, ss. 277–382). Varje patientsituation 

är unik och vårdaren måste sträva efter en balans för att inte komma för nära patienten, 

inte bli för känslosam eller skapa en för ytlig relation. Stötta anhöriga och patienten 

genom att vara närvarande och uppmuntra. Genom information om vilka åtgärder som 

finns till förfogande på ett språk som patienten och anhörig förstår kan vården bli mer 

tillgänglig för patienten (Friedrichsen 2005, ss. 277–382). I slutskedet av livet uppstår 

tankar och känslor. Möjligheten att dela upplevelsen med andra och få ett bra 

bemötande är viktigt. Upprätthållandet av den döendes autonomi, självbild och 

värdighet är viktiga omvårdnadsaspekter för ett ökat välbefinnande hos patienten 

(Regionala Cancercentrum 2016, ss. 19 - 20). Att ha ett personcentrerat synsätt i 

omvårdnaden innebär att en persons unika mänskliga natur, värdighet samt rättighet 

respekteras och hamnar i fokus vid varje omvårdnadstillfälle (Hewitt-Taylor 2018, s. 

15). 
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Livsvärld  

Livsvärlden är de upplevelser och erfarenheter som varje människa bär med sig. Utifrån 

detta skapas en inställning till hur omvärlden uppfattas (Ekebergh 2015, s. 19). Det är 

genom livsvärlden vi känner oss själva. Livsvärlden är unik för varje levande varelse 

och måste bekräftas. Från patientens livssammanhang kan vi se effekten av sjukdom, 

lidande och hälsa hos patienten vilket gör att vi kan stödja hälsoprocesserna effektivare 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127 – 128). Palliativ sjukdom innebär oftast att 

livsvärlden förändras drastiskt och patientens egen värld kan bli beroende till endast det 

sjukvården erbjuder. För att kunna vårda en patient måste sjuksköterskan närma sig en 

förståelse av patientens levda livsvärld. Patienten har stora kunskaper om sig själv vilket 

sjuksköterskan bör ta tillvara annars kan viktig information gå förlorad (Birkler 2007, 

ss. 33–35). 

 

Känna hälsa 

Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande, inte 

endast frånvaro av sjukdom (WHO 1948). Hälsans välbefinnande upplevs utifrån 

individuella kroppsliga och existentiella upplevelser som är påtagliga vid palliativ vård. 

Hälsa påverkas av individens känsla av livslust, livskraft och livsmod. En bra vård ska 

bidra till hälsa genom att stärka och stödja hälsoprocesserna. Ett tillstånd av hälsa 

upplevs som välbefinnande genom att kunna utföra sina livsprojekt och må bra 

(Dahlberg 2014, ss. 27 – 28). Ett sjukdomstillstånd kan utlösa en känsla av vilsenhet 

och rädsla vilket drabbar personens hela existens. Begränsningar i vad patienten kan 

utföra hindras av patientens tillstånd i den palliativa sjukdomen. I svår sjukdom får 

livsprojekt en annan innebörd och vikten att genomföra dessa blir väsentligt för att 

känna en hälsa och mening. Världen som den erfars kan ändras drastiskt och ohälsan 

upplevs som overklig eller främmande. Genom stöd kan patienten väckas ur sin 

overklighetskänsla och börja göra medvetna livsval. Här är sjuksköterskans 

uppmärksamhet av patientens behov avgörande för patientens ökade hälsa och 

välbefinnande (Dahlberg 2014, ss. 47 – 102). Ytterligare en aspekt i hälsan är att vara 

ärlig mot sig själv och andra. Individen kan lära känna sig själv genom bilden andra 

förmedlar. Detta kan leda till att ohälsa identifieras och blir behandlingsbar (Sartre 

1983, ss. 196–206). 

 

Omvårdnad i tro hopp och kärlek  

Grunden för en kärleksfull omvårdnad är att vårda utifrån ansa, leka, lära i andan av tro 

hopp och kärlek. I sjukdom kan människans identitet och sammanhang ändra skepnad. 

Att ansa innebär ur ett omvårdnadsperspektiv att vårda människor tillbaka till ett 

välbefinnande utifrån kropp, själ och ande. Det lekande perspektivet grundar sig i den 

mänskliga förmågan att reflektera och se nya möjligheter. Lekandet kan övergå till ett 

lärande där människan utvecklar nya kunskaper om sig själv. Sjuksköterskans roll i att 

ansa, leka, lära är en betydande del i den hälsoprocess patienten genomgår (Wiklund 

2003, ss. 150–151). 

 

 

Tron förklaras som en inre styrka och attityd människan har till sin övertygelse om 

något. Tron hänger samman med de attityder människa har till sitt självläkande när 
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hälsan hotas. Att tro på ett tillfrisknande inger ett hopp om framtiden vilket påverkar 

hälsoprocessen positivt. Patienten uppfattar sin egen förståelse om hälsa i ett vårdande 

sammanhang som det viktigaste. Förväntningar byggs upp om att vårdaren ska ge stöd 

och förstå dennes unika livsvärld (Rosengren 2017, ss. 309–314). 

 

Hoppet som växer fram ur tron hör ihop med vad människor anser som meningsfullt. 

Meningsfullheten ger en större livsvilja då patienten finner styrka i sin egen person. 

Hoppet inger ett mod att kämpa mot lidandet. För att inge hopp måste vi möta patienten 

där den befinner sig och genom lyssnandet visar vi viljan att dela dennes lidande. 

Tilltron till att beröra en annan individs hjärta leder till att hälsoprocesserna gynnas. Om 

tilltron raseras mellan patient och vårdare kan det bidra till upplevelser av uppgivenhet, 

hopplöshet och hjälplöshet som kan vara en grogrund för ohälsa (Wiklund 2003, ss. 

152–153). 

 

Kärleken tar upp omtanke till sin medmänniska och till sin nästa.  Kärlek är att visa 

omsorg och uppoffring till den andre utan att förvänta sig något tillbaka. När kärlek och 

omtanke till medmänniskan tydliggörs, uppmärksammas och bekräftas patientens 

värdighet. Att bli sedd och bekräftad i ett underläge kan inge ett större lindrande i 

lidandet (Wiklund 2003, s. 153).   

 

Lidandet 

Lidandet har många ansikten och varje lidande är unikt (Eriksson 1994, ss. 26–27). 

Livslidande uppträder oftast vid sjukdom och inverkar på uppfattningen av människans 

verklighet. Sjukdomssymtom samt begränsningarna av det kan skapa tankar om 

värdighet och känsla att rollen i livet måste bibehållas trots en förändring av den egna 

identiteten (Wiklund 2003, ss. 108 – 109). Förlusten av värdighet och den roll patienten 

haft tidigare kan förloras vid sjukdom. Att upprätta detta för patienten är en viktig del i 

vården för att minska lidandet hos patienten (Wiklund 2003, ss. 108 – 109). Kroppsliga 

problem och symptom som hör ihop med sjukdom ger ett sjukdomslidande. Även 

konsekvensen utifrån upplevelsen av begränsning till ett fullgott liv sänker livskvalitén. 

Brister inom vården kan ge ett vårdlidande och upplevas som kränkningar, värdelöshet 

och förlorad kontroll hos patienten. Dessa upplevelser kan uppstå hos patienten när 

vårdaren omedvetet kränker patienten. Grundtryggheten som patienten haft kan förloras 

och upplevas som ett hot mot personens existens (Wiklund 2003, ss. 102 – 106). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Döden är en oundviklig del av livet. Behov av palliativ vård kommer alltid att finnas. 

Bristen i hur kunskap om palliativ vård tas emot och ges i dagens samhälle kan leda till 

en sämre vård. Okunskapen kan bidra till en negativ inställning mot palliativ vård. På 

sikt kan det leda till en snedvriden förförståelse av vad palliativ vård innebär. 

Sjuksköterskans förförståelse kan påverka palliativa patienter i den grad att de undviker 

den hjälp de blir erbjudna, vilket skapar ett större lidande och resulterar i en risk för en 

förtidig-, dels en ovärdig död. 
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SYFTE 

Att beskriva förförståelsen i Palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv. 

 

METOD 

Författarnas ansats är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar utifrån 

studiens syfte och problemområde. Litteraturöversikt valdes som metod på grund av 

studiens arbetsstruktur i kombination med den begränsade tiden avsatt för studien. 

Artiklarna vi sökt har varit granskade av etisk nämnd eller liknande instans och varit 

peer reviewed med en vetenskaplig förankring. Enligt Friberg (2017, ss. 141–148) 

grundar sig en litteraturöversikt på ett kritiskt, planmässigt och strukturerat val av texter 

inom ett avgränsat område som har relevans för grundutbildade sjuksköterskors 

kompetensområde. 

 

Datainsamling 

Vi har följt Östlundhs (2017, ss. 59 - 64) informationssökningsmall. Sökningar har 

begränsats till vetenskapliga artiklar inom rimligheten för en kandidatuppsats. 

Exklusionskriterier: palliativ pediatrisk vård exkluderades på grund av tidsbegränsning. 

Inklusionskriterier: originalartiklar söktes utifrån arbetets syfte. Endast palliativa 

patienter över 18 år oavsett kön eller kulturell bakgrund inkluderades. För att få fram ett 

bra sökfält var utgångspunkten boolesk söklogik där sök-operatorerna AND och NOT 

användes, även fältsökning har använts för att utesluta irrelevanta sökresultat. 

Sökningen utgick från engelsk-språkiga forskningsartiklar mellan åren 2006 - 2019. 

Artiklarna valdes utifrån abstrakt som speglar problemformuleringen. Databaser som 

användes: Cinahl, ProQuest, vilka samtliga är lämpliga databaser för forskning inom 

omvårdnad. Ordboks och synonyma sökningar genomfördes och resulterade i kluster av 

de mest förekommande innebörderna av begreppen palliativ/palliative och 

förförståelse/bias. Klustren användes i sökningen av artiklar för en tydligare 

begränsning av sökområdet (se bilaga 1a, 1b, 1c, 1d). Sökorden har använts i olika 

kombinationer och redogörs i bilaga 2. Sökord som användes: palliative care, palliative, 

bias, stigma, experience, name, lung cancer, cancer, shame, obstacles, expectations, end 

of life, nurses, dilemmas, ethics. Sökningarna resulterade i ett primärt urval av 13 

artiklar. Artiklarnas abstrakt lästes igenom separat av båda författarna, granskades 

utifrån syftet och resulterade i ett andra urval av 10 artiklar.  

 

Dataanalys  

 

Datainsamlingen analyserades efter Fribergs (2017, ss. 148–150) modell. Artiklarna har 

lästs separat av författarna ett flertal gånger för att få en större helhetssyn av 

forskningen. Diskussioner har förts mellan författarna om samtliga artiklar för att 

kvalitetssäkra en rättvisande analys, samt en samstämmighet runt artiklarna. Som stöd 

för analysarbetet har väsentligt innehåll av betydelse markerats och jämförts för ett 

genomgående stöd i analysarbetet.  Utifrån artikelanalysen har vi sammanställt 

syfte, metod och resultat av samtliga utvalda artiklar i en tabell (se bilaga 3). Resultatet 

från artiklarna har jämförts med problemformulering och syfte för att ge underlag till 
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litteraturöversiktens resultat. För en sammanfattande bild av palliativ vård gjordes en 

ordboksökning av ordet palliativ och förförståelse. Resultatanalysen av de olika 

artiklarna sammanställdes och jämfördes utifrån likheter och skillnader utifrån 

artiklarnas resultat. Vidare har analysen resulterat i tre huvudteman med vardera tre 

tillhörande underteman och presenteras i resultatdelen.  

  

Etiskt övervägande 

Lagen SFS 2003:460 med en uppdaterad version i SFS 2008:192 avser etiska 

ställningstaganden vid forskning på människor. Forskning som utförs på grundnivå eller 

avancerad nivå på högskola innefattas inte av denna etiska granskning. Syftet med lagen 

är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 

(Etikprövnings myndigheten 2019). Friheten att utveckla forskningsfrågor, bevisa 

hypoteser eller samla data inför ett forskningsprojekt ska vara etiskt försvarbart. God 

forskningssed baseras på principer kring Tillförlitlighet, Ärlighet, Respekt, Ansvar och 

ska fungera som en vägledning kring forskarens arbete (ALLEA 2018). Stöld, 

plagiering och fabricerande eller snedvridning av andras resultat är även det etiska 

problemområden som forskaren måste vara medveten om påstår Närvänen och Näsman 

(2006, ss. 5 - 7) och har krävt en kontinuerlig etisk reflektion genom hela arbetet.  

 

RESULTAT 

Efter analys av de vetenskapliga artiklarna har tre huvudteman växt fram, vilka åtföljs 

av nio underteman. 

 

 

Kunskapsproblem 

 

Kommunikation   

Behovet av informationsutbyte är stort inom sjukvården. I kontakten med patienter där 

ett utbyte av information sker måste vårdpersonal vara medveten om den bild som 

förmedlas om palliativ vård (Zimmerman et al. 2016). Palliativ vård framställs ofta som 

HUVUDTEMAN UNDERTEMAN 

KUNSKAPSPROBLEM Kommunikation 

Utbildning 

Strategier 

VÅRDKONSEKVENSER Definitioner 

Mötet 

Hinder  

LIDANDE  Självbild 

Delaktighet  

Patientrelationen 
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en vård inför döden med några få veckor kvar av livet. Den förvrängda bilden kan leda 

till misstolkningar, fördomar, stigmatisering och ökade laddningar kring palliativ vård 

(Zimmerman et al. 2016; Dalal et al. 2011; Masel et al. 2016). Zimmerman et al. (2016) 

och Philip & Komesaroff (2006) tar i sina artiklar upp vikten av tydlig information till 

patienter och anhöriga. Callaghan och Fanning (2017) tar upp hur förförståelsen kring 

patienters och anhörigas kunskaper kan leda till misstolkningar i informationsutbytet. 

Masel et al. (2016) belyser vikten av en tydlig information som de vårdande kan förstå 

och ta till sig. Att utgå från vad patient och anhöriga behöver veta är viktigt för att 

säkerhetsställa informationsflödet (ibid.). Ett vanligt problem är bristen på tydlig 

kommunikation mellan vårdgivare. Bristen kan resultera i ett begränsat 

informationsflöde där beslut tagits utan tillgång till all patientinformation, vilket kan 

leda till att patientens vård äventyras. Kommunikation grundat på en öppen och ärlig 

inställning bidrar till tydligare dialog där utbyte av idéer och tankar underlättas (Philip 

& Komesaroff 2006). 

 

För att nå patienter och familjer där behoven är som störst måste vårdpersonalen förbise 

sin egen förförståelse (Callaghan & Fanning 2017). Den öppna kommunikationen i 

relation med patienter och anhöriga tar tid att bygga upp. Gradvis måste vårdaren 

skänka en tilltro och trygghet till patienten. Vid skedet där patienten bekräftar sin 

situation till vårdaren kan vårdandet ändra skepnad och vården kan ges utifrån 

personens verkliga behov (Philip & Komesaroff 2006). 

 

Utbildning 

Ansvaret att hela tiden söka ny information för att växa som vårdare kräver fortlöpande 

utbildning och reflektion i frågor rörande den egna förförståelsen (Callaghan & Fanning 

2017; Zimmerman et al. 2016). Utbildning till allmänheten är av stor betydelse för att 

öka förståelsen om begreppet palliativ vård. Zimmerman et al. (2016) visar även att 

bilden media ger, samt allmänhetens uppfattning påverkar tolkningen av palliativ vård, 

som vård endast i livets slut. 

 

Sjukdomar som HIV/AIDS, lungcancer, bröstcancer och prostatacancer är några 

sjukdomar där det råder laddningar kring. Kliniska och utbildningsmässiga 

interventioner är behövligt i området hur bemötandet av sjukdomar med upplevda 

fördomar ska hanteras för att inte bidra till ytterligare påverkan (Berterö 2008). Det är 

viktigt att på ett tidigt stadium identifiera de patienter som riskerar att bli utsatta för 

förförståelse (Else-Quest, LoConte, Schiller & Hyde 2009). Utbildningar kring sin egen 

självförståelse tillsammans med kollegor är ett viktigt verktyg för att tydliggöra vilka 

förförståelser som råder. Att då vara motiverad till utbildningen med ett öppet sinne är 

av betydelse både för deltagarna men också för ledarna (Sommerbakk, Faksvåg-

Haugen, Tjora, Kaasa, Jensen-Hjermstad 2016). Genom sjuksköterskans insikt av den 

egna förförståelsen kan patientens mål ses tydligare och därigenom bidra till höjd 

livskvalité (Callaghan & Fanning 2017). 

 

Strategier 

I studien av Callaghan och Fanning (2017) tas självreflektion upp som ett viktigt 

verktyg för att bearbeta sin förförståelse. Liu och Chiang (2017) påpekar vikten av att 

vara införstådd i sina egna värderingar för en tydligare självbild av förförståelsen i 
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omvårdnaden. Med oreflekterad förförståelse i vård av patienter som befinner sig i 

slutet av livet kan barriärer mellan vårdare och patient uppstå. Callaghan och Fanning 

(2017) påpekar att med attityder som “Oh inte en till sådan patient” har förförståelsen 

redan satt sina spår.  I dessa situationer är det av ytterst vikt att en varningsflagga dyker 

upp och som vårdare gå tillbaka till att öppet lyssna på vad patienten verkligen delar 

med sig i sin berättelse för att inte låta förförståelsen påverka (Ibid.). En medvetenhet 

måste hela tiden finnas det kliniska handlandet för att kunna sätta sin förförståelse åt 

sidan i möten med patienter och anhöriga. Viljan att aktivt söka information om patient 

och anhöriga ger en större förståelse för deras behov (Callaghan & Fanning 2017; Philip 

& Komisaroff 2006). Vårdavdelningar kan innehålla mycket stressande miljöer och 

situationer. För att tackla problemet runt förförståelse krävs ett personligt utrymme där 

vårdarna skapar tid för reflektion inom sig själv. Seminarier tillsammans med 

vårdpersonal både från den egna men även från andra avdelningar bidrar med flera olika 

synsätt och en större insikt kan fås om hur förförståelse beter sig och verkar (Callaghan 

& Fanning 2017; Liu & Chiang 2017; Sommerbakk et al. 2016). 

 

Vårdkonsekvenser 

 

Definitioner 

Hur definitionerna beskrivs av vårdpersonal påverkar synen hos patienterna. Ett 

problem inom den palliativa vården är att patienter blir remitterade i ett sent skede vilket 

leder till obesvarade behov hos patienten. Problemet kan enligt studierna av Dalal et al. 

(2011) och Zimmerman et al. (2016) ligga i ordet palliativ och dess laddningar. Ett 

namnbyte bör enlig dessa forskare diskuteras fram för att minska laddningen och 

fördomarna som råder kring ordet palliativ. Zimmerman et al. (2016) nämner även att 

WHO:s definition av palliativ vård först var definierad som vård för endast de som inte 

går att bota. Definitionen ändrades 2002 med tilläggen att höja livskvaliteten, smärt-

prevention, smärtlindrande och en tidig aktiv vård vid obotlig sjukdom. Trots WHO:s 

definition av palliativ vård är variationen stor mellan olika litteratur och 

vårdinrättningar. Det är betydelsefullt att vårdpersonal känner till den utökade 

förklaringen av avdelningens palliativa definitioner för en bättre information till 

patienterna och därmed hindra uppkomsten av fördomar kring begreppet (ibid.).  

 

Mötet 

Patienter upplever många känslor i den palliativa vården. Känslor uttrycks som 

hopplöshet, upplevt beroende och döden. Dessa upplevelser framkallade rädsla och 

isolering och har ofta sitt ursprung i mötet mellan vårdare och patient (Zimmerman et 

al. 2016). I mötet med patienten är det viktigt att ta sig tid och fokusera på det som 

patienten berättar. Det kan ge en tydlighet i patientens behov och minska vårdarens 

förförståelse (Callaghan & Fanning 2017). En omedveten förförståelse kan leda till att 

patientens värderingar och önskningar inte uppmärksammas av vårdarna. Genom 

självinsikt kan sjuksköterskan undvika att förförståelsen blir ett hinder i patientmötet. 

En bra strategi är att rådgöra med kollegor för en större infallsvinkel av patientens 

tillstånd, problem och uppfattningar (Callaghan & Fanning 2017). Förförståelsen runt 

en del sjukdomar är högre än vid andra sjukdomar. Lungcancerpatienter kan känna sig 

dömda i mötet med vårdaren på grund av den förförståelse som finns angående 
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lungcancer och rökning. Även patienterna som aldrig rökt kan känna av fördomarna 

runt rökning och lungcancer. Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att vi har en 

maktposition över patienten, och att vi undviker hänsyftningar som kan skapa ett 

ytterligare lidande för patienten (Berterö 2008). 

 

Hinder  

Enligt Philip och Komesaroff (2006) finns klara definitioner inom den palliativa vården 

om vad en god vård bör innefatta, sådana mål är att upprätta en relation, sätta mål, 

kommunikation, accepterande, försvar, flexibilitet, smärtlindring och att se varje 

persons egen identitet. Genom studien av Philip och Komesaroff (2006) belystes många 

hinder för att uppnå vårdmålen. Patientens anhöriga kan vara ett av hindren till att 

uppnå målet genom bristande öppenhet och kommunikation till och inom familjen. I en 

del familjer var det tabu att prata om diagnoser och sjukdomsprognoser, medan det i 

andra familjer beslutades över patientens huvud om vilka behandlingar som borde ges 

mot ett bättre vetande, vilket äventyrade vårdtagarens behandling (Philip & Komesaroff 

2006). Det finns en fördom gentemot den aggressiva behandlingen i vården av palliativa 

patienter. Nästan hälften av deltagarna i artikeln av Callaghan och Fanning (2017) 

kände att förförståelsen inverkade på de uppsatta behandlingsmålen. Förförståelsen 

grundade sig i ett upplevt antagande att många vårdbehandlingar i slutet av livet hade få 

eller inga fördelar. Några vårdare föredrog härigenom en mildare vård. Efter att ha tagit 

upp denna problematik under en intervju insåg några vårdare att deras lutning mot en 

bekvämare vård påverkat omdömet om en mer aggressiv behandling (ibid.). 

 

Artikeln av Callaghan och Fanning (2017) identifierade en del av orsakerna till 

förförståelsen genom normer, förväntningar och anekdoter som sjuksköterskorna 

upplevde de haft med sig i mötet med patienter. Resultatet av denna förförståelse ledde 

till missbedömningar av patienters behov. Callaghan och Fanning (2017) pekar även på 

en förförståelse kring en överdriven effektivitet, vilket förklarades som en 

internalisering av vårdsystemets värderingar, att åstadkomma max produktivitet 

på minsta möjliga tid (ibid.). Tidspressen är viktig så är även ledarens egenskaper och 

dennes entusiasm när nya omvårdnads direktiv ska uppnås. En del av personalen kan ha 

förförståelse om det nya sättet och förkastar det redan innan det provats. Är inte 

personalen införstådd med förbättringen på ett tidigt stadium riskerar hela projektet att 

misslyckas. När ett nytt mätinstrument introduceras är det av stor vikt att känna till 

vilken patientgrupp det ska rikta sig mot. Även faktorer som patientens motivation, 

symtombörda och kognitiva förmåga påverkar följsamheten för det nya hjälpmedlet 

(Sommerbakk et al. 2016). 

 

Vården kan vara stressig men med attityder som “jag måste vidare” eller” vad ska denna 

diskussion leda till” kan vårdaren missa viktiga delar av patientens behov. En övertro 

till patienter och anhörigas kunskaper lyfts också upp som en viktig förförståelse 

(Callaghan & Fanning 2017). Professionella palliativa vårdare har tydliga personliga 

åsikter om vad en ideal palliativ vård innebär. Även ett för privat förhållningssätt i 

patientrelationer kan vara en orsak till att patienters behov förbises (Philip & 

Komesaroff 2006). Den administrativa strukturen kan också föra med sig 

organisatoriska svagheter som leder till problem vid införandet av nya palliativa 

omvårdnadsinsatser (Sommerbakk et al. 2016). 
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Lidande  

 

Självbild 

Berterö (2008) framhåller att självförebråelser ofta kan härledas till fördomar kring 

sjukdomen som skapar skuld och påverkar självbilden med negativa känslor.  

Liu och Chiang (2017) tar upp hur sjuksköterskans självbild påverkas genom det 

lidande som uppkommer tillsammans med patienten. I den profession sjuksköterskan 

utövar finns inte alltid tid att bearbeta sina egna känslor. Callaghan och Fanning (2017) 

tar upp vikten av att vårdaren har en ärlig klinisk självbild i sitt vårdande för att undvika 

förförståelse. Liu och Chiang (2017) tar upp att sjuksköterskan har lärt sig att dölja sina 

känslor när hon möter den döende patienten. Detta kan ge en inre sårbarhet som byggs 

upp och leder till en emotionell utbrändhet. Den palliativa vården kan vara svår men 

även givande i sjuksköterskans roll. Utvecklingen sjuksköterskan går igenom i den 

palliativa vården kan ge speciella kunskaper och en tacksamhet inför livet och de små 

detaljerna värdesätts på ett annat sätt (ibid.). 

 

Delaktighet 

Sjuksköterskan representerar patienter och anhöriga i vårdsituationer. Biträdandet syftar 

till att ge patienten en större kontroll och stötta patienten till en ökad delaktighet. 

Genom att stärka patientens delaktighet kan de få en starkare röst och lättare biträda sig 

själva i sin vård. Sjuksköterskan bör samtidigt lyfta fram patientens egna kunskaper om 

sig själv för att stärka patientens makt över sin situation (Philip & Komesaroff 2006). 

Sjuksköterskan kan hamna i situationer där förförståelsen uttrycks genom en överdriven 

känsla att göra alla till lags (Callaghan & Fanning 2017). Genom att lyssna på 

värderingar, mål och patientens livsberättelse skapar sjuksköterskan tillfällen där 

patientens mål och förväntningar framkommer (Callaghan & Fanning 2017). Patientens 

livskvalité kan öka av delaktighet och är en multidimensionell, individuell upplevelse 

av välbefinnande (Berterö 2008). Sjuksköterskan kan känna en bedrövelse när patienten 

inte vill vara delaktig i den vård som är bäst för patienten. Vårdaren vill gärna stötta 

besluten och patientens känsla bakom avgörandet, men det är svårt att acceptera 

konsekvenserna som det för med sig, när autonomin får råda före delaktigheten i 

vårdbehovet (Philip & Komesaroff 2006). 

 

Patientrelationen 

I patientrelation är det viktigt att sjuksköterskan har en självdistans till personliga 

åsikter. Relationer till patienter kan raseras genom att vårdaren visar personliga 

fördomar gentemot patientens verbala frustration. Patientrelationer kan påverkas av 

sjuksköterskans förförståelse om att bara se sjukdomen och inte personen bakom 

(Callaghan & Fanning 2017). I patientrelationer är det av stor vikt att ta tillvara 

bekymren patienten ger uttryck för (Philip & Komesaroff 2006). Patienter i studien av 

Masel et al. (2016) betonar vikten att vårdpersonalen tillför respekt, ärlighet och inger 

hopp som mycket viktiga egenskaper. Masel et al. (2016) och Callaghan & Fanning 

(2017) tar även upp den tid som vårdpersonal avsätter i relationerna med vårdtagarna 

som viktiga aspekter för att inge en ökad livskvalitet. Liu och Chiang (2017) och 
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Cheon, Coyle, Wiegand & Welsh (2015) lyfter fram sjuksköterskans svårigheter med att 

vårda i den moderna palliativa sjukvården. Patientens autonomi kan bli åsidosatt, 

kommunikationen kan leda till missförstånd eller etiska dilemman rörande 

beslutsfattningar. Det finns osäkerhet hos personalen hur man ska bemöta den döende 

patienten. Rädslan att förstöra hoppet hos patienterna påverkar sjuksköterskan och en 

osäkerhet kan uppstå i hur vårdaren ska bemöta patienten (Cheon et al. 2015; Liu & 

Chiang 2017). Även om vården är påfrestande lär sig sjuksköterskan att skapa en positiv 

energi som lär henne att leva i nuet och ta tillvara på alla små stunder. Respekten för 

döden hjälper sjuksköterskan att växa som människa med nya erfarenheter, vilket ger 

sjuksköterskan en bättre förståelse för den döende patienten (Liu & Chiang 2017). Även 

personalens allt för stora fokusering på vård målens krav kan bidra till en ensidig bild av 

patientens behov. Förförståelsen i vad vårdpersonalen anser sig veta om patienten kan 

leda till hinder när patienter eller anhöriga egentligen vill uppnå ett annat mål med 

vården (Philips & Komesaroff 2006; Callaghan & Fanning 2017). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten är formad enligt Fribergs (2017, ss. 141–152) analysmetod. Detta 

systematiska arbetssätt har bidragit till ett tydligt arbetssätt och underlättat 

arbetsstrukturer i studien. Utifrån syftet har artiklar sökts inom ämnet: Förförståelse i 

palliativ vård utifrån sjuksköterskors perspektiv. Under författarnas utbildningsperiod 

uppmärksammades patienters rädsla inför palliativ vård. Genom observationerna 

identifierade författarna en brist i förståelsen hur patienten upplevde den palliativa 

vården. Bristen härledde författarna till missuppfattningar, fördomar och förförståelse. 

För en tydligare helhet genomfördes definition och synonyma sökningar av begreppen 

palliativ och förförståelse (se bilaga 1a, 1b, 1c, 1d). Analyserna medverkade till att 

lättare se de karaktäristiska dragen i begreppen palliativ vård och förförståelse. 

Sökperioden av artiklarna rör sig mellan åren 2006–2019 detta utökade målområde 

motiveras genom det unika innehållet vissa artiklar tog upp, vilket har lett till en ökad 

helhetssyn av forskningen. Begränsningen i tillgången till fulltextartiklar har varit ett 

bekymmer. Infallsvinklar och ytterligare forskningsresultat kan genom detta hinder inte 

inkluderas i författarnas studie. Även om författarnas avsikt varit att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, återfanns nästan bara kvalitativa studier. Urvalet 

resulterade i 9 kvalitativa och 1 kvantitativ artikel. För en begränsning i tidsåtgången 

uteslöts pediatrisk vård och endast information rörande patienter över 18 år 

inkluderades.  

 

Utifrån sök problemet valde författarna att genomföra en litteraturöversikt för en analys 

över nutida forskning inom ämnet. Medicinska och vårdvetenskapliga databaser 

användes som utgångspunkt i vår artikelsökning. Genom Högskolan i Borås har vi haft 

möjlighet att tillgå flera databaser och övrig litteratur. En brist i litteraturöversikten 

enligt Friberg (2017, ss. 143–144) är att selektiva val kan bidra till att författarna 

oavsiktligt söker efter redan framtagna ståndpunkter. För att undvika detta lästes 

abstrakten igenom enskilt av författarna och sorterades efter relevans. I första urvalet 

lästes alla artiklar igenom separat av båda författarna. En dialog skapades mellan 

författarna om artiklarnas innehållsmässiga relevans till problemet. Andra urvalet 
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resulterade i inkludering eller borttagning av artiklar. Genom Google drive skapades ett 

dokument och via Facebook samtal fördes kontinuerliga dialoger författarna emellan, 

för att optimera tidsplaneringen. Regelbundna fysiska träffar skedde då studien gicks 

igenom tillsammans av författarna. De sökta artiklarna lästes ytterligare ett flertal 

gånger av båda författarna för en tydlighet runt begreppet förförståelse. Fördelen med 

att vara två författare har varit att materialet granskats kritisk med en öppen reflektion ur 

två olika synvinklar. Väsentliga delar i artiklarna har lyfts fram, översatts och blivit en 

del av vårt analysarbete. Genom en reflektion av de samlade dokumenten har författarna 

uppmärksammat den egna förförståelsens inverkan. Författarnas diskussioner har även 

rört sig kring deras egen förförståelse och inneburit en ökad insikt. Dock är författarna 

medvetna om att en viss omedveten förförståelse är svår att åsidosätta. Tabellerna över 

ordboks och synonyma sökningar resulterade i ett flertal söksträngar (se bilaga 2). 

Artiklarna har valts utifrån sjuksköterskans perspektiv. De 10 artiklarna som valts ut 

analyserades och blev en del av resultatet. Dock tar en del artiklar även upp det team där 

andra professioner ingår i den palliativ vården vilket kan ha påverkat studiens vinkling 

utifrån sjuksköterskans perspektiv. En nationell och nio internationella engelskspråkiga 

artiklar togs upp och analyserades i resultatet. Av samtliga artiklar gjordes ingen 

variation i kön eller etnicitet, endast avgränsning i ålder förekom. Bristen på 

kvantitativa artiklar anser författarna inte har påverkat resultatet i någon nämnvärd 

utsträckning. 

 

Resultat diskussion 

Syftet med studien var att beskriva förförståelsen i palliativ vård utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. I vår kommande profession har vi som sjuksköterskestudenter sett att det 

krävs en stor flexibilitet i det kunskapsområde vården kräver. Den palliativa vården 

kräver speciella kunskaper och egenskaper hos sjuksköterskan. Vi har sett verkliga 

exempel på vård som inte varit vårdande, vilket även kan bero på flera olika faktorer i 

sjuksköterskans livsvärld. I den palliativa vården är ett bra bemötande en förutsättning 

för att lindra patientens lidande. Sjuksköterskan inställning och attityder kring den 

döende människan påverkar patientens lidande sett utifrån ett holistiskt synsätt. I 

resultatet tas denna problematik upp frekvent och belyser hur vården påverkas av vår 

dolda förförståelse Reflektionen över sjuksköterskans eget välbefinnande blir alltför 

ofta åsidosatt på grund av stressiga arbetsförhållanden. Vi identifierar detta som en ökad 

risk att vården utsätter patienten för ett onödigt lidande utifrån studiens resultat. Att inte 

kunna få uttrycka sina egna känslor påverkar sjuksköterskans egna existentiella frågor 

och funderingar (Browall, Henoch, Melin-Johansson, Strang & Danielsson 2014).  

 

Sjuksköterskor erfar ett lidande genom att se hur patienten lider. Inverkan av patientens 

lidande får sköterskor att möta sitt eget inre, vilket förändrar deras tankesätt och gör det 

möjligt för dem att fortsätta att känna en passion för palliativ vård vilket också tas upp i 

resultatet. Utifrån egna reflektioner har författarna fått en ökad förståelse kring sin egen 

sårbarhet i den utsatthet som yrkesrollen ibland kräver av sjuksköterskan. 

Förförståelsen kan även yttra sig genom en upplevd stress att lyssna på patienterna och 

därmed missa väsentliga delar av patientens behov enligt studiens resultat. Vi har 

identifierat stressande situationer där risken för förståelse ökat signifikant. De 

existentiella frågorna patienten har kan ibland vara svåra att bemöta och sjuksköterskan 

kan känna svårighet att bedöma hur öppet hon ska visa sina känslor inför patienten. 

Ibland prioriterar sjuksköterskan familjens önskningar då hon i sin förförståelse utgår 
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ifrån att patientens behov är desamma (Browall et al. 2014). Den här problematiken har 

vi fört diskussioner kring, vilket har gett oss en större insikt om vår egen förförståelse. 

Att visa för mycket känslor för en patient kan innebära att sjuksköterskan överför sorg 

till patienten, men för lite medlidande kan uppfattas som ett ointresse från vårdaren. 

 

Att vårda sin egen själ för att bättre förstå sig själv, ge tid och visa empati mot sig själv 

är en förutsättning för att vårda andra och undvika uppkomsten av förförståelse enlig 

författarna. Att ha strategier kring hur hanteringen av sin inre stress uttrycks i handling 

är en viktig del av vårdandet. Förmågan att se varningssignaler och kunna distansera sig 

är väsentligt för att undvika stressrelaterade problem eller utbrändhetssyndrom (Sanso 

et al. 2015). Genom respekten för döden växer sjuksköterskan som människa med nya 

erfarenheter och lär sig leva i nuet (Liu & Chiang 2017). Genom egenvård lär sig 

sjuksköterskan att lyssna på sig själv och sätta upp egna gränser för att begränsas 

ohälsans påverkan. Författarnas egna strategier för att tackla detta innebar att finna ett 

inre lugn genom bland annat musik eller promenader. 

 

När kunskapen brister 

Kommunikation och information har vi identifierat som de största orsakerna till hinder 

och missuppfattningar som leder till förförståelse i palliativ vård. När utbytet mellan 

patient, sjuksköterskor, anhöriga, eller arbetskamrater brister uppstår det problem i 

vården. En brist kan enligt vår litteraturöversikt leda till informationsbortfall. Dålig 

kommunikation riskerar åsidosätta patientens behov. Att förstå det patienten förmedlar 

kräver således att sjuksköterskan tar sig tid i kommunikationen med patienten. Vi har 

även uppmärksammat att tidsfaktorn är ett problematiskt inslag i den betydande 

kommunikationen mellan vårdare och patient. Detta påpekas även i artikeln av Nedjat-

Haiem et al. (2016). I relationen med palliativa patienter måste det enligt studiens 

resultat finnas en tillit som bygger på ärlighet och ett öppet sinne och att sätta sin 

förförståelse åt sidan för att tillgodose sig patienten berättelse. Att gå in till patienten 

med en förförståelse kan leda till missuppfattningar om vad patienten verkligen vill eller 

behöver. 

 

Sjuksköterskans uppmärksamhet på patientens familjeförhållanden kan öppna upp en 

kommunikation med gemensamma vårdval inom familjen. Livskvalitén hos patienten 

tilltar när den känner en delaktighet i besluten om sin sjukdom. Delaktigheten kan bidra 

till en bättre förståelse för patientens behov och den förförståelse vårdaren har kan 

minskas i patient relationen. Familjen tillsammans med patienten ska involveras i 

vårdplanering, för en bättre anpassning, flexibilitet och transparent kommunikation 

(Wittenberg-Lyles et al. 2012).  

 

Att gå in med en positiv inställning har vi sett leder till en bättre kontakt med patienten. 

Terrill et al. (2018) tar upp vikten av en lättsam kommunikation. Relationen blir 

starkare och en positiv fokusering gör det lättare att prata om känsliga, generande 

ämnen som annars inte blivit uppmärksammade i den vårdande relationen. Den 

gemensamma öppenheten skapar en miljö där missförstånd, förförståelse och 

misstolkningar kan undvikas i vårdandet. För att undvika bortfall av viktig 

patientinformation bör det finnas en öppen och ärlig kommunikation kollegor emellan. 

En öppen och ärlig dialog gör att tankar, idéer och personlig förförståelse synliggörs vid 
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reflektion tillsammans med andra vårdare. Utifrån författarnas egna erfarenheter kan 

den omnämnda öppenheten variera mellan olika vårdavdelningar och dess kulturer.  

 

Reflektion 

Vikten av att stanna upp, tänka till och sätta sig in i andras situationer kräver ett 

reflekterande synsätt. Att förstå reflektionens innebörd och att hela tiden inbegripa sitt 

inre själv skapar en förståelse i den yrkeskategori sjuksköterskan tillhör (Birkler 2007, 

ss. 27–127). Genom reflektion tillsammans med andra och sig själv kan sjuksköterskan 

skapa nya erfarenheter. Att reflektera tillsammans tror vi dessutom skapar en stor 

sammanhållning i vårdteamet då vårdarna vet varandras styrkor och svagheter. Även om 

majoriteten av vårdarna uttrycker ett stort behov av reflektion så upplevs det inte finnas 

tid för detta. Att ha en samlingsplats som kan vara neutral och där tankar får ventileras 

är en viktig del i reflektionen (Eriksson, Wahlström-Bergstedt & Melin-Johansson 

2013). I resultatet strategier har författarna uppmärksammat verktyget självreflektion 

som en betydelsefull strategi i sjuksköterskan roll för att hantera sin egen förförståelse.  

När vi som nya sjuksköterskor ska ut i vården kommer denna självreflektion vara ett bra 

verktyg för att hantera jobbiga situationer. 

 

Utbildning 

Vi har sett behov av palliativ vård som ett ämne under sjuksköterskans utbildning. En 

större insikt skapar en korrekt bild av vårdens natur och kastar omkull många av de 

hinder som uppkommit genom okunskap. Vi tror att denna ökade kunskap kan leda till 

att fler söker sig till den palliativa vården och vågar ta steget till att jobba med patienter 

i livets slut. Erfarna sjuksköterskor känner lättnad när medvetna, kunniga och tränade 

nyexaminerade sjuksköterskor söker sig till deras avdelning (Bush & Shahwan-Akl 

2013). Även hur vi bemöter patienter och anhöriga har vi identifierat som ett viktigt 

utbildningsmoment. För att veta hur dialoger med övriga teammedlemmar, patienter och 

deras familjer ska föras är det viktigt med utbildningar inom det holistiska vårdandet. 

Många sköterskor saknar en speciell kompetens inom palliativ vård som omfattar 

definitionsfrågor, kommunikation, information och alternativa smärtbehandlingar. Fel 

information kan bygga på de fördomar om palliativ vård som redan existerar. Att jobba 

nära döendet är en konst, likaså att på ett ärligt sätt ta upp ödesfrågor runt sjukdomen 

med patient och anhöriga (Ashley & Fasolino 2016). 

 

Grundkompetensen för sjuksköterskans vårdande roll ligger som utgångspunkt för en 

bättre och säkrare vård. Det finns olikheter i kompetensområdena inom samma 

yrkesprofession, fastän vi förväntas utföra ett vårdande med liknande synsätt, kvalité 

och vårdomsorg. Vi ser en eventuell brist i skillnaden vilket lätt kan skapa förvirring, 

misstolkningar och fördomar av palliativ vård (Furåker & Nilsson 2013, ss. 15–18).  

Vid vård av palliativa patienter är det viktigt att det finns möjlighet till självreflektioner 

där alla kan lätta sitt hjärta efter en svår vårdupplevelse. Det är inte alltid lätt att erfara 

den fysiska, psykiska och existentiella smärta som vårdandet med svårt sjuka patienter 

innebär, utan att känna ett stöd av sina kollegor. Under författarnas verksamhetsförlagda 

utbildning skapades utrymme att tillsammans med kollegor reflektera dagligen. Även 

utbildning i hur vi reflekterar är viktiga kunskaper för en bättre självförståelse i vår 

profession. Att byta erfarenheter med kollegor gör att vi får goda råd, självkännedom 
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och en mer sammanhållen vårdenhet (Eriksson, Wahlström-Bergstedt & Melin-

Johansson 2013).   

 

Etik 

Vi har uppmärksammat etiska dilemman inom autonomiprincipen genom egna 

erfarenheter av vårdrelationer med palliativa patienter. Att vara trygg i sin 

grundläggande etik kan innebära en trygghet för sjuksköterskan. Vid svåra situationer 

kan en inre dialog uppstå där vårdaren tar ett beslut grundat på etiska ståndpunkter. Att 

vi som sjuksköterskor tar ställning i etiska diskussioner kräver mod men samtidigt 

måste vi ha en stabil etisk grund för ett ställningstagande i svåra diskussioner vilket 

påpekas av (Philip & Komesaroff 2006; Liu & Chiang 2017). De etiska dilemman vi 

identifierat i vår studie kan ha flera ursprung och genom att lyssna på patienten kan 

sjuksköterskan bli medveten om behovet och erbjuda vård därefter. Vi har även insett 

att sjuksköterskeyrkets dilemman går att lösa och andra gånger förblir de olösta. Att 

vara medveten om åtgärder som färdigutbildade sjuksköterskor kan använda för att lösa 

dilemman är viktiga kunskaper i omvårdnaden av palliativa patienter (Cheon et al. 

2015). 

 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling bör ses utifrån de tre dimensionerna ekologiska, ekonomiska och 

sociala dimensioner (FN 1988). Att döden är tabubelagd har författarna genom egna 

erfarenheter blivit medvetna om. Att döden oftast kommer oförberett orsakar stora 

lidanden vilket människan ofta är oförberedd på. I syftet att lindra denna tabu och för att 

förbättra den palliativa vården krävs en större förståelse kring döden. Genom lidande 

och förlust skaffar människan betydande erfarenheter, vilket är viktigt att ta tillvara på. 

Samhällets fördomar kan minskas om vi ser det mänskliga lidandet som en normal del 

av döendet. Författarna har sett ett ökat behov av kunskap, det gäller även 

kunskapsutbytet av erfarenheter människor emellan. Detta är således av betydande vikt 

för att öka förståelsen i samhället inför den annalkande döden (Regionala 

Cancercentrum 2016). Som student under våra verksamhetsförlagda studier har vi haft 

tid att skapa samtal och lyssna på patienter. Detta kontinuerliga vårdande har vi sett 

leder till uppskattning och glädje hos patienter. I den situation sjuksköterskan ibland 

befinner sig i med stressad arbetsmiljö blir kontinuiteten lidande och således kan 

sjuksköterskan tappa patientens behov. Kontinuitet är en bärande faktor för att uppnå ett 

ömsesidigt förtroende, trygghet och tillit. Genom patientens berättelse kan lidandet 

förstås ur ett annat perspektiv (Friedrichsen 2012, ss. 366–372).  

 

Vi har följt den politiska debatten gällande vårdköer och dess problematik. Väntetiderna 

för att få vård ökar och i dag dör patienter i väntan på palliativ vård (Masel et al. 2016; 

Socialstyrelsen 2018b). När vi som nyutbildade studenter hör detta får vi en bild av en 

svårt belastad och stressig arbetsplats. Detta kan leda till en bedrövelse över att inte 

räcka till i den vård som krävs av sjuksköterskan i dag. Att vara politisk aktiv som 

sjuksköterska i vårdfrågor skulle kunna innebära att frågor angående vård får annat 

fokus, men kräver samtidigt ett stort samhällsengagemang som är resurskrävande. 
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Vi har genom egna erfarenheter uppmärksammat den brist på information som råder hos 

samhällsinvånare, vårdare och patienter om den palliativa vårdens egentliga mening. 

Zimmerman et al. (2016) tar upp förförståelsen runt den palliativa vården som finns 

både hos patienter och hos vårdare. Vi föreslår precis som artikeln, utbildning av 

allmänheten genom information för en större förståelse av palliativ vård. Ytterligare en 

viktig del som identifierats av författarna är betydelsen av tidig information om 

innebörden av palliativ vård för att ta bort eventuell förförståelse hos patienten. Philip 

och Komesaroff (2006) påpekar att ofullständig information kan orsaka ett sämre 

vårdval av patienten. Följden av detta är att autonomin hos patienten blir nedsatt och de 

personliga behoven åsidosätts.  

 

Vi har uppmärksammat att den framtida vården består av flera utmaningar. Risker finns 

att vården blir obalanserad bland annat genom den ökande medellivslängden. Från 

dagens datum till 2060 förväntas kvinnors medellivslängd öka från 84 till 89 år och för 

män 81 till 87 år (SCB 2017). Även omvårdnaden i världen kan påverkas då 

mänskligheten beräknas vid sekelskiftet 2050 vara 2 miljarder fler än dagens 7,7 

miljarder invånare (Edman & Erichsen-Andersson 2014, s. 514). 

 

SLUTSATSER 

I den palliativa vården finns många svårigheter och hinder. Etiken sjuksköterskan har 

som grund i sitt vårdande kan ge en trygghet i den vård som utförs i patientarbetet. 

Dock kan en brist kring den egna förförståelsen ligga dolt i den vård som genomförs. 

Självreflektion tillsammans med kollegor eller med andra lyfts upp i studien som ett av 

de absolut viktigaste verktygen för att åskådliggöra förförståelsen sjuksköterskan kan 

vara omedveten om. I den palliativa vården har författarna identifierat brister hos 

sjuksköterskornas förförståelse i framförallt hur kommunikation och information 

behandlas och framförs till patienter. Studien belyser samtidigt att stabila vårdrelationer 

tar tid att bygga med patienten, då är den kontinuerliga vården en förutsättning för tillit 

och trygghet vilket kan minska förförståelsen. Kontinuerlig utbildning för 

sjuksköterskan är en väsentlig del för att förstå sig själv och den palliativa vårdens 

utmaningar utifrån människans tre dimensioner kropp, själ och ande. 

 

Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan göra såväl sjuksköterskestudenter som sjuksköterskor medvetna 

om sin egen förförståelse och vilka effekter det kan leda till.  Även de olika verktygen 

som belyses i studien kan bidra till ett medvetet planerande av sin förförståelse. 

Tydligare och mer upplysning till allmänheten om vad palliativ vård verkligen innebär, 

kan förändra synen att det endast är vård i nära anslutning till döden. Författarna har 

uppmärksammat den bristande forskningen som råder inom förförståelse i palliativ vård. 

Detta indikerar att det finns ett mycket stort behov av att utveckla och belysa behovet av 

fortsatt forskning i ämnet. 



 18 

REFERENSER 

ALLEA. (2018). Den europeiska kodexen för forskningens integritet. Berlin: All 

European Academies. 

https://www.vr.se/download/18.7f26360d16642e3af99e94/1540219023679/SW_ALLE

A_Den_europeiska_kodexen_f%C3%B6r_forskningens_integritet_digital_FINAL.pdf  

 

Ashley, J. L. & Fasolino, T. K. (2016). Palliative and Hospice care: Educational needs 

of inpatient Registered Nurses. Creative Nursing, Volume 22, Issue 2, 2016. Doi: 

http://dx.doi.org/10.1891/1078-4535.22.2.114. 

 

Berterö, C. (2008). Living with Social Anguish: Shame and Guilt in Lung Cancer 

Patients. The Open Area Studies Journal, 2008, 1, 26-30. Doi: 

10.2174/1874914300801010026.  

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad, etik och människosyn. Stockholm: Liber. 

 

Bonniers svenska ordbok. (2010). Förförståelse. Stockholm: Albert Bonniers förlag 

AB. 

 

Bonniers svenska ordbok. (2010). Palliativ. Stockholm: Albert Bonniers förlag AB. 

 

Browall, M., Henoch, I., Melin-Johansson, C., Strang, S., & Danielson, E. (2014). 

Existential encounters: Nurses’ descriptions of critical incidents in end-of-life cancer 

care. European Journal of Oncology Nursing, 18(6), 636–644. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.06.001 

 

Bush, T. & Shahwan-Akl, L. (2013). Palliative care education-does it influence future 

practice?. Contemporary Nurse (2013) 4 }(2): 172-177. Doi: 10.5172/conu.2013.43.2. 

172. 

 

Callaghan, K A. & Fanning, J B. (2017). Managing Bias in Palliative Care: Professional 

Hazards in Goal of Care Discussions at the End of Life. American Journal of Hospice & 

Palliative Medicine 2018, Vol, 35(2) 355-363. Doi: 10.1177/1049909117707486. 

 

Cheon, J., Coyle, N., Wiegand, D. L. & Welsh, S. (2015). Ethical Issues Experienced by 

Hospice and Palliative Nurses. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 17(1), ss. 7–13. 

Doi: 10.1097/NJH.0000000000000129. 

 

Collins Dictionary (2018). Bias. Tillgängligt: Collins Dictionary. [2019-05-04] 

https://www.vr.se/download/18.7f26360d16642e3af99e94/1540219023679/SW_ALLEA_Den_europeiska_kodexen_f%C3%B6r_forskningens_integritet_digital_FINAL.pdf
https://www.vr.se/download/18.7f26360d16642e3af99e94/1540219023679/SW_ALLEA_Den_europeiska_kodexen_f%C3%B6r_forskningens_integritet_digital_FINAL.pdf
http://dx.doi.org/10.1891/1078-4535.22.2.114
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.06.001


 19 

 

Collins Dictionary (2018). Palliative. Tillgängligt: Collins Dictionary. [2019-04-05] 

 

Dahlberg, K. (2014). Att undersöka Hälsa & Vårdande. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Dalal, S., Palla, S., Hui, D., Nguyen, L., Chacko, R., Li, Z., Fadul, N., Scott, C., 

Thornton, V., Coldman, B., Amin, Y. & Bruera, E. (2011). Association Between a 

Name Change from Palliative to Supportive Care and the Timing of Patient Referrals at 

a Comprehensive Cancer Center. The Oncologist 2011; 16: 105 - 111, ss. 105 - 110. 

Doi: 10.1634/theoncologist.2010-0161. 

 

Dictionary.com (2019). Bias. Tillgängligt: Dictionary.com. [2019-05-10] 

 

Eckerdal, G. (2012). Sluten palliativ vård och hospice. I Strang, P & Beck-Friis, B. 

(red.) Palliativ Medicin och Vård. Stockholm: Liber. 

 

Edman, S & Erichsen- Andersson, A. (2014). Hållbar utveckling i kliniskt 

omvårdnadsarbete. I Ehrenberg, A & Wallin, L. (red.) Omvårdnadens grunder: ansvar 

och utveckling. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ekebergh, M. (2015). Vårdvetenskap som kunskap och perspektiv. I Arman, M., 

Dahlberg, K. & Ekebergh, M. (red.) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: 

Liber. 

 

Else-Quest, N M., LoConte, N K., Schiller, J H. & Hyde, J S. (2009). Perceived stigma, 

self-blame, and adjustment among lung, breast and prostate cancer patients. Psychology 

and Health, Vol, 24, No, 8, October 2009, 949-964. Doi: 10.1080/08870440802074664. 

Eriksson, G., Wahlström-Bergstedt, T. & Melin-Johansson, C. (2013). The need for 

palliative care education, support, and reflection among rural nurses and other staff: A 

quantitative study. Palliative and Supportive care (2015), 13. 265-274. Doi; 

10.1017/S1478951513001272. 

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

 

Etikprövningsmyndigheten. (2019). Vad säger lagen. Uppsala: 

Utbildningsdepartementet. https://etikprovning.se/for-forskare/vad-sager-lagen/ [2019-

04-30] 

https://etikprovning.se/for-forskare/vad-sager-lagen/


 20 

 

FN (1988). Vår gemensamma framtid. Bruntlandrapporten. New York: UN Head 

Office. 

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I Friberg, F. (red.) Dags för uppsats; 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fridegren, I. & Lyckander, S. (2007). Palliativ vård. Stockholm: Liber.  

 

Friedrichsen, M. (2005). Sjuksköterskan i den palliativa vården - en roll av anpassning 

och balans. I Beck-Friis, B. & Strang, P (red.) Palliativ medicin. (3 uppl.). Stockholm: 

Liber.   

 

Friedrichsen, M. (2012). Sjuksköterskans roll-anpassning och balans. I Strang, P. & 

Beck-Friis, B. (red.) Palliativ medicin och vård. Stockholm: Liber. 

 

Furåker, C. & Nilsson, A. (2013). Kompetens, kunskap och lärande. I Leksell, J. & 

Lepp, M. (red.) Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber. 

 

Goffman, E. (2011) Stigma – Den avvikandes roll och identitet. Stockholm: Norstedts. 

 

Hewitt-Taylor, J. (2018). Personcentrerad vård i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindskog, B. I. (2004). Bias. Medicinsk miniordbok. Stockholm: Norstedts Akademiska 

förlag.  

 

Liu, Y.C. & Chiang, H.H. (2017). From vulnerability to passion in the end-of-life care: 

The lived experience of nurse. European journal of Oncology Nursing 31 (2017) 30-36. 

Doi.org/10.1016/j.ejon.2017.09.002. 

 

Macmilliaon Dictionary (2019). Bias. Tillgänglig: Macmilliaon Dictionary [2019-05-

10] 

Masel, E. K et al. (2016). What makes a Good Palliative care Physician? A Qualitative 

Study about the Patients Expectations and Needs when Being Admitted to a Palliative 

Care Unit. Plos one 11(7):e0158830. Doi:10.1371/journal.pone.0158830. 

 

Medicinsk ordbok (2019). Bias. Tillgänglig: Medicinsk ordbok. [2019-05-10] 

 



 21 

Nationalencyklopedin (2017). Förförståelse. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2019-

04-05] 

 

Nationalencyklopedin (2017). Palliativ. Tillgänglig: Nationalencyklopedin [2019-04-05] 

 

Nedjat-Haiem, F. R et al. (2016). Exploring Healthcare Providers Views About 

Initiating End-of-Life Care Communication. American Journal of Hospice & Palliative 

Medicine® 2017, 34(4) 308-317. https://doi.org/10.1177/1049909115627773. 

 

Närvänen, A & Näsman, E. (2006). Etik och forskningens vardag. I Närvänen, A. & 

Näsman, E. (red.) Etik i forskningens vardag. Norrköping: Linköpings Universitet. 

 

Oxford Dictionary (2019). Bias. Tillgängligt: Oxford Dictionary. [2019-05-04] 

 

Oxford Dictionary (2019). Palliative. Tillgängligt: Oxford Dictionary. [2019-04-05] 

 

Philip, J. A. M. & Komesaroff, P. (2006). Ideals and Compromises in Palliative Care. 

Journal of Palliative Medicine, Volume 9, Number 6, 2006. Doi: 10. 1089/jpm. 

2006.9.1339.  

 

Regionala cancercentrum (2016). Palliativ vård- i livets slutskede Stockholm, Gotland : 

Regionalt cancercentrum         

https://www2.sahlgrenska.se/upload/Palliativt%20centrum/nvp_palliativ_vard_2016-

12-20.pdf  

 

Rosengren, A. (2017). Tro-en kraftkälla i vårdandet. I Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I 

(red.) Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sansó, N., Galiana. L., Oliver, A., Pascual, A., Sinclair, S., & Benito, E. (2015) 

Palliative Care Professionals’ Inner Life: Exploring the Relationships Among 

Awareness, Self-Care, and Compassion Satisfaction and Fatigue, Burnout, and Coping 

With Death. Journal of Pain and Symptom Management, 50(2), 200–207. 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.02.013. 

 

Sartre, J. P. (1983). Varat och intet. Göteborg: Korpen. 

SCB (2017). Hög medellivslängd i Sverige. https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/ [2019-04-20]            

Socialstyrelsen (2018a). Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21059/2018-8-6.pdf 

 

https://doi.org/10.1177%2F1049909115627773
https://www2.sahlgrenska.se/upload/Palliativt%20centrum/nvp_palliativ_vard_2016-12-20.pdf
https://www2.sahlgrenska.se/upload/Palliativt%20centrum/nvp_palliativ_vard_2016-12-20.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.02.013
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Hog-medellivslangd-i-Sverige/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21059/2018-8-6.pdf


 22 

Socialstyrelsen (2018b). Väntetiderna inom vården fortsätter att öka. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/vantetidernainomvardenfortsatteroka 

 

Sommerbakk, R., Faksvåg Haugen, D., Tjora, A., Kaasa, S. & Jensen Hjermstad, M. 

(2016). Barriers to and facilitators for implementing quality improvements in palliative 

Hewitt-Taylor, J. (2018). Personcentrerad vård i praktiken. Lund: Studentlitteratur.care 

- results from a qualitative interview study in Norway. BMC Palliative Care (2016) 

15:61. Doi: 10.1186/s12904-016-0132-5.  

 

Svenska Akademiens Ordlista (2018). Förförståelse. Tillgängligt: Svenska Akademiens 

Ordlista. [2019-05-04] 

 

Svenska Akademiens Ordlista (2018). Palliativ. Tillgängligt: Svenska Akademiens 

Ordlista. [2019-04-05] 

 

Svensk ordbok utgiven av Svenska akademien (2009). Förförståelse. Stockholm: 

Norstedts 

 

Svensk Ordbok. (2009). Förförståelse. Stockholm: Norstedts. 

 

Svensk Ordbok. (2009). Palliativ. Stockholm: Norstedts. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Omvårdnad och god vård. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf  

 

Ternestedt, B-M. (1998). Livet pågår: Om vård av döende. Stockholm: Vårdförbundet 

Terril, A. L., Ellington, L., John, K. K., Latimer, S., Xu, J., Reblin, M. & Clayton, M. F. 

(2017). Positive emotion communication: Fostering well-being at end of life. Patient 

Education and Counseling 101 (2018) 631-638. Doi: 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.11.018. 

 

Ternestedt, B., Henoch, I., Österlind, J. & Andershed, B. (2017). De 6 S:n en modell för 

personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur. 

 

Terrill, A. L., Ellington, L., John, K. K., Latimer, S., Xu, J., Reblin, M. & Clayton, M. 

F. (2018). Positive Emotion Communication: Fostering Well-Being at End of Life. 

Patient Education and Counseling, 101(4), 631–638. 

https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.11.018 

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/vantetidernainomvardenfortsatteroka
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf
https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.11.018


 23 

 

Visuwords (2019). Bias. Tillgängligt: Visuwords. [2019-05-10] 

 

WHO (1948). Constitution of the World Health Organization. 

https://www.who.int/about/who-we-

are/constitution?fbclid=IwAR2zf1UIEHYOuRJlJasA4zHpmk0fRonzt8cxZdgvtGmLyj

Xqq3rVLlO5rxA [2019-04-23] 

 

WHO (2002). WHO Definition of Palliative Care. 

https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [2019-02-14] 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Wittenberg-Lyles, E., Goldsmith, J., Parker Oliver, D., Demiris, G. & Rankin, A. 

(2012). Targeting communication interventions to decrease caregiver burden. Oncology 

Nursing, Vol 28, No 4 (November), 2012: pp 262-270. 

Doi:10.1016/j.sonen.2012.09.009. 

 

Zimmerman, C., Swami, N., Krzyzanowska, M., Leighl, N., Rydall, A., Rodin, G., 

Tannock, I. & Hannon, B. (2016). Perception of palliative care among patients with 

advanced cancer and their caregivers. CMAJ July 12, 2016 188(10) E217-E227: Doi: 

10.1503/cmaj. 151171.  

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I Friberg, F (red.) Dags för uppsats, 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

SFS 2003:460. Om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

SFS 2008:192. Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution?fbclid=IwAR2zf1UIEHYOuRJlJasA4zHpmk0fRonzt8cxZdgvtGmLyjXqq3rVLlO5rxA
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution?fbclid=IwAR2zf1UIEHYOuRJlJasA4zHpmk0fRonzt8cxZdgvtGmLyjXqq3rVLlO5rxA
https://www.who.int/about/who-we-are/constitution?fbclid=IwAR2zf1UIEHYOuRJlJasA4zHpmk0fRonzt8cxZdgvtGmLyjXqq3rVLlO5rxA
https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


 24 

BILAGOR 

 

 

Bilaga 1a - ordboks sökning på ordet palliativ  
 

Bonniers svenska ordbok (2010) 1. (om medicinsk behandling) som riktar sig enbart mot 

symtomen(spec. om vård i livets slutskede). 
2. lindring för ögonblicket, tillfällig hjälp. 

Svenska Akademiens Ordlista 
(2018) 

1. Palliativ vård 
2. Medel för smärtlindring i livets slutskede. 

Svensk ordbok (2009) 1. som enbart inriktas på att lindra symptomen på en sjukdom. 
2. tillfällig hjälp eller lindring. 

Nationalencyklopedin (2017) 1.som endast inriktas på att lindra symptomen på en sjukdom 
2.utvidgat tillfällig hjälp eller lindring 

Oxford Dictionary (2019)  
Sökning gjordes på Eng ordet 

palliative 

1. (Of a medicine or medical care), relieving pain without dealing 

with the cause of the condition. 
2. (Of an action), intended to alleviate a problem without addressing 

the underlying cause.  

Collins Dictionary (2018) 
Sökning gjordes på Eng ordet 

palliative 

1. A palliative is a drug or medical treatment that relieves suffering 

without treating the cause of the suffering.  
2. A palliative is an action that is intended to make the effects of a 

problem less severe but does not actually solve the problem. 

 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medical
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/medical
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/suffering
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/treat
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Bilaga 1 b - ordboks sökning på ordet förförståelse 
 

Bonniers svenska ordbok (2010) (filos.) den föreställning man alltid har om en text redan innan 

man börjar tolka den; (allmännare) intuitiv förståelse. 

Svenska Akademiens Ordlista, SAOL 

(2018) 
Kunskaper och insikter som en uttolkare e.d. har från början 

innan en undersökning el. analys startar. 

Svensk ordbok (2009) Kunskaper och insikter som en uttolkare e.d. har från början 
innan en undersökning el. analys startar: det finns både 

positiva och negativa sidor med. 

Nationalencyklopedin, NE (2017) 
Ordet förförståelse återfinns inte i NE, 

sökning på närbesläktat ord 

föreställning utfördes. 
 

I medvetandet kvarbliven bild av ngt man iakttagit eller tänkt 

{– >’begrepp 2, bild 2, tanke, uppfattning 2, åskådning 1}: 

föreställningsförmåga: föreställningssätt: fantasi föreställning: 

tvångsföreställning.  

Oxford Dictionary (2019)  
Ordet Preunderstanding återfinns inte i 

Oxford Dictionarys, sökning på 

närbesläktat ord Bias utfördes. 

Inclination or prejudice for or against one person or group, 

especially in a way considered to be unfair. 

Collins Dictionary (2018) 
Ordet Preunderstanding återfinns inte i 

Oxford Dictionarys, sökning på 

närbesläktat ord Bias utfördes. 

Bias is a tendency to prefer one person or thing to another, and 

to favor that person or thing. 
 

 

 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/begrepp
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/bild
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/tanke
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/uppfattning
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/%C3%83%C2%A5sk%C3%83%C2%A5dning
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/prefer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/favour
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Bilaga 1 C - Synonym sökning på ordet palliativ 

 

Synonymer 

till palliativ 

Svenska 

språkets 

synonymer 

(1972) 

Bonniers 

svenska 

ordbok 

(2010) 

Svenska 

Akademien

s Ordlista, 

SAOL 

(2015) 

Svensk 

ordbok 

(2009) 

National-

encyklop

edin NE, 

(2019) 

Oxford 

Dictionary 

(2019) 

Collins 

Dictionary 

(2019) 

Ord hand-

boken 

(1992) 

Cambridge

Dictionary 

(2019) 

 

 Lindring X X X X X X X X 
 

8 

 Smärta 
  

X 
 

X X X 
 

X 5 

Behandling X 
    

X X 
 

X 4 

symtom hjälp  
 

X 
 

X X 
   

X 4 

Sjukdom X 
  

X X X 
   

4 

Tillfällig 

hjälp 

X X 
 

X 
     

3 

Slutskede 
 

X X 
      

2 

Botemedel X 
       

X 2 

Lidande 
      

X 
  

1 

Tröst X 
        

1 

Skenbot 
       

X 
 

1 

       Balsam X 
        

1 
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Bilaga 1 D - Synonym sökning på ordet förförståelse/bias 

Synonymer 

till 

Förförståelse/ 

bias 

Medicinsk 

ordbok 

(2019) 

Medicinsk 

miniordbok 

(2004) 

Svensk 

ordbok 

utgiven 

av Svenska 

akademien 

(2009) 

Dictionary.com 

(2019) 

Macmilliaon 

Dictionary 

(2019) 

Oxford 

Dictionary 

(2019) 

Collins 

Dictionary 

(2019) 

Visuwords 

(2019) 

Cambridge 

Dictionary 

(2019) 

 

Förvrängning X X X X  X  X X 7 

Härledning   X X  X X   4 

Fördom  X  X  X  X  4 

Intressen    X  X X   3 

Personlig 

åsikt 

   X   X  X 3 

Orättvis     X X   X 3 

Föredra       X  X 2 

Inflytande       X  X 2 

Attityd     X   X  2 

Tabu        X  1 

Ensidighet  X        1 
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Bilaga 2 – Sök matrix 
 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 
Lästa 

abstract 
Urval 

1 
Begränsningar Urval 

2 

19-04-25 Cinahl Palliative 
AND Bias 
NOT Pediatric 

178 5 1 Published date 2009 

2019, 
Peer Reviewed 

1 

19-04-25 Cinahl Palliative  
AND Stigma 

96 15 1 Published date 2009 

2019, 
Peer Reviewed 

1 

19-04-25 Cinahl Palliative AND 

Name 
NOT Pediatric 

77 10 1 Published date 2009–

2019, 
Peer Reviewed 

1 
 

19-04-28 Cinahl Lung cancer  

AND shame 
NOT Pediatric 

16 6 2 Published date 2000–

2019, 
Peer Reviewed 

1 

19-04-25 Cinahl Lung cancer AND 

stigma 
NOT Pediatric 

105 10 2 Published date 2000–

2019, 
Peer Reviewed 

0 

19-05-05 Cinahl Palliative Care 
AND Hinder 
NOT Pediatric 

48 4 1 Published date 2009–

2019, 
Peer Reviewed 

1 
 

19-05-01 Cinahl Cancer  
And Stigma 
NOT Pediatric 

425 14 1 Published date 2009–
2019, 

Peer Reviewed 
 

1 
 

19-04-26 Cinahl Palliative 
And Obstacles 
NOT Pediatric 

130 8 1 Published date 2000–

2019, 
Peer Reviewed 

1 
 

19-05-10 ProQuest Palliative 
AND  
Expectations 
NOT 
Pediatric 

20 3 1 Published date 2009–

2019, 
Peer Reviewed 

1 
 

19-05-10 Cinahl End of life 
AND Nurses 
AND Experience 
NOT Pediatric 

682 5 1 Published date 2009–

2019, 
Peer Reviewed 

 

1 
 

19-05-10 Cinhal Palliative 
AND Dilemmas, 
ethics 
NOT 
Pediatric 

42 2 1 Published date 
2009–2019 

Peer Reviewed 
 

1 
 

Totalt   1826 82 13  10 
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Bilaga 3 – Artikel översikt 

ARTIKEL SYFTE METOD RESULTAT 
 

Författare: 
Berterö, C 
 
Titel: Living 

with Social 

Anguish: 
Shame and 

Guilt in Lung 

Cancer Patients 
 

Syftet med studien 

var att beskriva och 

belysa hur 

lungcancer och dess 

behandling påverkar 

patientens 

livskvalitet 
 
. 

23 Svenska patienter som 

diagnostiserats med 

inoperabel lungcancer 

intervjuades. Deras levda 

erfarenheter tolkades och 

formulerades genom en 

fenomenologisk ansats. 

Lungcancer är starkt förknippat 

med fördomar om rökning och 

skuldkänslor samt skam är starkt 

kopplad till denna diagnos. 

Hälso- och sjukvården och 

samhället verkar skicka signaler 

att lungcancer är en själv 

inducerad cancer. Stigman som 

upplevt påverkade patientens 

livskvalitet negativt. Kliniska och 

pedagogiska ingrepp är 
nödvändiga för att förhindra att 

ett större stigma läggs på 

patienten.  

Författare: 
Callaghan, & 

Joseph B. 

Fanning. 
 
Titel: 

Managing Bias 

in Palliative 

Care: 

Professional 

Hazards in 

Goals of Care 
Discussions at 

the End of Life 
 

Att identifiera och 

bestämma 

dominansen av 

förförståelse och 

förförståelse 
strategier i palliativ 

vård  
 

 

 

 

 

 

 

 

En semistrukturerad 

intervjustudie av 

vårdpersonal (N=20) där 

förförståelse och strategier 

de använde sig av för att 
minska sin förförståelse 

togs upp. En kod bok 

utarbetades genom en 

iterativ process baserat på 

“grounded theory”. Inter-

Rater reliability 

utvärderades genom 

Cohens kappakoefficient. 

Gruppen som intervjuades 

identifierade 16 förförståelse och 

11 förförståelse strategier. Den 

högst förekomna 

förförståelsen gällde aggressiv 
behandling där vården inte ansågs 

vara fördelaktiga för patienten. 

Den största strategin för att 

hantera förförståelsen var 

självreflektion av sin 

förförståelse. 
 

Författare: 
Cheon, J., 

Coyle, N., 

Wiegand, D. & 

Welsh, S. 
 
Ethical Issues 

Experienced by 

Hospice and 

Palliative 

Nurses 
 

Syftet med studien 

var att identifiera 

etiska frågor som 

sjuksköterskor inom 

den palliativa 

vården erfarit och 
vilka resurser som 

finns tillgängliga 

genom det palliativa 

teamet. 
 

129 av The Hospice and 

Palliative Nurses 

Association (HPNA) 

medlemmar deltog i en 

etisk undersökning online. 
Varje undersökning blev 
tolkad och bildade 6 teman.  
 

 

De etiska dilemman som 

framgick av enkätstudien var: 

otillräcklig kommunikation, 

vinsten av vård som inte botar, 

hot mot patientens autonomi, 

symtomlindrande 
dilemman, opioid användande, 

beslutsfattning och avstängning 

av livsuppehållande åtgärder. 
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Bilaga 3 – fort 

Författare:  
Dalal S, Palla S, 

Hui D, Nguyen L, 

Chacko R, Li Z, 

Fadul N, Scott C, 

Thornton V, 

Coldman B, Amin 

Y & Bruera E. 

Titel: Association 

Between a Name 

Change from 

Palliative to 
Supportive Care 

and the Timing of 

Patient Referrals at 

a Comprehensive 

Cancer Center. 

Studien syfte var att se 

hur ett namnbyte från 

palliative care till 

supportive care påverkat 

handläggningstiderna i 

den palliativa vården 
 

 

 

Uppgifter från 4701 

patienter analyserades 

inklusive demografi och 

datum för första palliativa 

vård kontakten tills 

patientens död. Stickprovs 

kontroller genomfördes 

om medelvärde 

beräknades. X2-test och 

log-rank test användes för 

att identifiera 

gruppskillnader. 
 

 

 

Efter namnbytet 

uppmärksammades. En 

procentuell ökning med 41 % av 

handläggnings fall i den slutna 

vården. Öppenvården minskade 

handläggningstiderna från 13,2 

månader till 9,2 månader. För 

avancerad cancer minskade 

handläggningstiden till palliativ 

vård från 5,2 till  
6,9. Även en ökad livstid i 

palliativ vård registrerades, från 
4,7 månader till 6,2 månader. 
 

Författare:  
Else-Quest N-M, 

LoConte N-K, 
Schiller J H  & 

Hyde, J-S. 
 
Perceived stigma, 

self-blame, and 

adjustment among 

lung, breast and 
prostate cancer 

patients 

Målet med studien var att 

påvisa ett samband 

mellan självkritik och 
den upplevda stigma i 

lung bröst och 

prostatacancer, och dess 

påverkan av psyket. 
 

 

 

 

Två teoretiska modeller 

användes. Genom att 

använda sig av glasögon 
perspektiv och lärande 

hjälplöshet modeller 

studerades 96 lung, 30 

bröst och 46 

prostatacancer patienter.  
 

Studien påvisade ett högre 

samband av självkritik i lugna 

patienter än i bröst och 
prostatacancer. Deltagarna som 

rapporterade stigma upplevde 

även en sämre psykologisk 

anpassning. Lungcancer 

patienter var mer troliga att 

rapportera själsliga tillstånd som 

deras cancer medförde, än bröst 

och prostatacancer. 
 

Författare: 
Liu, Y. C. & 

Chiang, H. H  
 

From vulnerability 

to passion in the 

end-of-life care: 

The lived 

experience of 

nurses 
 

 

 

Studiens mål är att visar 

hur sjuksköterskor inom 

palliativ vård tolkar sin 

vård erfarenhet och hur 

de kan överföra sina 

erfarenheter och 

tänkande. 
 

En reflektionsgrupp 

baserat på en 

begreppsanalys om 

hur sjuksköterskor inom 

onkologi och palliativ 

vård delar med sig av sina 

erfarenheter. 13 

sjuksköterskor deltog. 
 Data från en grupp dialog 

från sex digitalt inspelade 

dialoger analyserades 

separat mot forskarens 

dagböcker och 

deltagarnas återkopplings 

dokument. 
Fenomenologisk analys 

(IPA) användes för 

dataanalysen.  
 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor inom den 

palliativa vården erfar ett 

lidande när de bevittnar hur 

deras patienter lider. 

 Hursomhelst påverkar lidandets 

äkthet sjuksköterskorna till en 

själslig eftertanke med sig själva 
vilket startar ett annat sorts 

tänkande, vilket ger dem en inre 

styrka så deras passion för 

palliativ vård behålls. 
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Bilaga 3 – forts 

Författare: 
Masel, E. K., Kitta, 

A., Huber, P., 

Rumpold, T., 

Unseld, M., Schur, 

S., Porpaczy, E. & 

Watzke, H. H. 
 
What Makes a 

Good Palliative 

Care Physician? A 

Qualitative Study 

about the Patient’s 

Expectations and 

Needs when Being 

Admitted to a 

Palliative Care Unit 
 

Syftet med 

studien var att 

undersöka vad 

som krävs av en 

bra vårdare 

inom palliativ 

vård.  
 

Studien baserar sig på en kvalitativ 

metod. Bestående av 32 

semistrukturerade intervjuer med 

patienter med en långt framskriden 

cancer som var inskrivna i 

slutenvården. Intervjuerna 

genomfördes med 20 patienter 

under de 3 första dagarna av 

inskrivningen till enheten, Den 

andra intervjun genomfördes 1 

vecka på vårdenheten. Digital 

inspelning och en 
ordagrann transkribering gjordes. 

Data analyserades med mjukvaran 

NVivo 10, baserat på en tematisk 

analys som var förbättrad genom 

en grundad teori teknik. 
 

Resultatet påvisade fyra teman: 

Information om palliativ vård, 

palliativa omvårdnadsbehov, att 

bli behandlad på en palliativ 

vårdenhet, kvaliteter som 

behövs hos vårdaren. Data visar 

brist på information om palliativ 

vård hos patienter, hjälp med 

sociala bekymmer och hur man 

ska handskas med dem spelar en 

nyckelroll inom palliativ vård. 
En mer personlig relation med 
vårdarna som bygger på 

ärlighet, lyssnande, ta sig tid, 

erfarenhet inom palliativ vård. 

samma språk, vara mänsklig och 

ömsint. Patienterna erfor en 

lättnad under sin tid på den 

palliativa enheten. 

Författare: 
Philip, J. A. M. & 

Komesaroff, P. 
 
Ideals and 

Compromises in 

Palliative Care 
 

En kvalitativ 
studie som 

undersöker 

begreppet ideal 

palliativ vård, 

när området 

vidgas till att 

inte bara 

inkludera 

terminal vård 

utan även 

människor i ett 

tidigt stadium 
av sin palliativa 

sjukdom. 
 

En fokusgrupp bestående av 
palliativa vårdare från kommunen, 

slutenvården och sjukhusets 

konsultenheter. 
Deltog för att titta på problemet. 

Alla diskussioner som fördes i 

fokusgruppen blev inspelade och 

transkriberade. Data lästes igenom 

flera gånger för att identifiera 

index teman och för identifiering 

av vanliga teman inom och genom 

grupperna. 
 

Studien påvisade en 
samstämmighet om vilka hinder 

som hindrade till en ideal vård 

uppnås, det inkluderade hinder 

som skapades av familjer, andra 

aktörer inom vården, 

administrativ natur och 

målkonflikter angående 

omvårdnaden för en patient. 

Vårdarnas personliga åsikter tas 

upp angående behandlings 

limiteringar, det fanns en stor 

åsikts variation.  
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Författare: 

Sommerbakk R, 

Faksvåg Haugen 

D, Tjora A, Kaasa 

S & Jensen 

Hjermstad M. 
  
Barriers to and 

facilitators for 

implementing 

quality 

improvements in 

palliative care – 

results from a 

qualitative 

interview study in 

Norway 

Studiens syfte var 

att identifiera 

faktorer som 

uppfattas som 

hinder eller 

hjälpmedel för att 

förbättra den 

palliativa 

cancervården i 

Norge. 
 

 
 

 

Individuella, dubbelt 

deltagande och 

fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med 20 

anställda. Tematisk analys 

med kombinerad induktiv och 

teoretisk metod tillämpades.  

Hinder och hjälpmedel var 

framförallt kopplade till 1:a 

innovationer, 2:a den 

individuella professionen, 3:e 

patientens följsamhet, 4. Den 

sociala kontexten, 5. 

Organisatoriska fa, 6. Den 

politiska och ekonomiska 

kontexten, 7. Genomförande 

strategier 
Fyra tydliga hinder 

identifierades i den palliativa 
vården, 1. Patientens dåliga 

allmänna tillstånd, 2. 

Symtombedömning verktyg 

som inte validerats i alla 

patientgrupper, 3. Brist på 

palliativ expertis, 4:e 

förändringar som uppfattades 

som vara i strid med 

personalens vårdfilosofi. 
 

Författare: 
Zimmerman C, 

Swami N, 

Krzyzanowska M, 

Leighl N, Rydall 
A, Rodin G, 

Tannock I & 

Hannon B. 
 
Titel: Perceptions 

of palliative care 

among patients 
with advanced 

cancer and their 

caregivers. 
 

Att utforska 

uppfattningen av 

palliativ vård 

bland patienter 

med avancerad 
cancer och deras 

vårdgivare 
 
. 

Patienter och deltagare 

medverkade i 

semistrukturerade intervjuer, 

som försökte 

utvärdera, kvalitativt, deras 
attityder och uppfattning om 

palliativ vård. Med en 

interventions -grupp och en 

kontrollgrupp, genomfördes 

studien efter metoden 

“grounded theory”.  

Deltagarnas Initiala 

uppfattning om palliativ vård 

i bägge försöksgrupperna var 

hopplöshet, död, beroende, 

och vård i slutet av livet. 
Dessa uppfattningar orsakade 

rädsla och undvikande, och 

kunde ofta härledas utifrån 

mötet med vårdpersonal. 
I interventionsgruppen 

utvecklade en större förståelse 

för palliativ och tyckte 

en omformulering och 

tydligare förklaringar av 

innebörden bör utformas. 

Kontrollgruppen ansåg det 

meningslöst att omformulera 
begreppet palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


